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God fortsä�ning på 2021 på er alla LRCS'are
samt såklart alla nya medlemmar.

Vi får hoppas a� ni tar vara på pandemin och håller era
Land Rover i toppskick, förening vill a� så många
Land Rover som möjligt kommer på Eventen där vi kan
visa upp och kika på Land Rover och givetvis med
inriktning på klassiska fordon.

Medlemfakturan för 2021 har skickats ut på SMS �ll din
mobil, vi testar de�a för a� kunna få ner portokostnaden,
har du inte få� di� SMS hör av dig!!

Nu startar vi LRCS-året med VinterEventet som går av
stapeln norr om Karlstad den 19-21 februari och vi får
hoppas på mycket snö ock lagom med kyla.
Om ni missat a� anmälan och vill åka med så hör av er.

Våreventet är spikat 23-25 april i Tranås-trakten med
besök på Nääs Gårdbryggeri.

Till  Vintereventet skall jag montera säkerhetsbälten
på 109an sen är den klar för avfärd, sen är det 80"
där börjar det likna något har lackat all�ng men
givetvis finns det all�d något a� förbä�ra,
hi�ade capping som jag var tvungen a� byta och
givetvis i -10gr och snö.

110an rullar på utan bekymmer.

// Tore

Mer info på hemsidan om alla Event!
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eder Ordförande i vå� och torrt!



Hejsan kära Land Rover-vänner!

Kung Bore har återigen tagit över regentskap i Sveariket. Vädret påverkar genast oss som äger (åtminstone) en 
av dessa fantas�ska bri�ska fordon med den 'gröna ovalen' som märkesdekal. Eller en svart sådan, med silvrig 
skri� på, om man är rik�gt tradi�onellt. E� karakteris�skt fenomen, som skiljer oss från en 'vanlig' bilist eller 
ägare av e� mera modernt (läs: själlöst) fordon, är a� vi, i motsatsen �ll dem, inte tar av jackan, vantar och 
mössa när vi sä�er oss bakom ra�en utan snarare försäkrar oss a� vi även har ulltröja och långkalsonger under. 
En annan sak är nog a� det inte finns så många andra bilmodeller på vägarna där man behöver skrapa rutan 
inifrån! Engelsk idiosynkrasi? Eller engelsk ingenjörskonst? Man kan undra och filosofera över just denna 
fråga…

Sedan gäller det givetvis hålla tummarna a� motorn vill hoppa igång när man vrider på nyckeln. Bilmek i 
minusgrader �llhör visserligen inte de mest favoriserade ak�viteterna av Land Rover-ägande, defini�vt inte för 
mig.

Glöm dock inte a� det givetvis finns roligare aspekter också. A� ta sig fram genom snödrivor där andra bilar inte 
har en chans, a� u�orska skogsvägar som plötsligt ser mycket annorlunda ut än man är van vid, alltså a� gå 
'whitelaning' istället för den nästan banala 'greenlaning'-åkturen. Man �ll och med kan uppleva e� bä�re 
bemötande och känna mycket mera empa� av de andra medtrafikanter, som annars är benägna a� se oss i 
våra bilar som de värsta miljöbovar någonsin. Nu kan det ju plötsligt vara just vi med våra bilar, som behöver 
komma �ll undsä�ning när andra med sina leksaksbilar inte kommer uppför backen, si�er fast i drivor eller åkt 
ner i diket.

Det tog inte lång �d första dagen när snön kom �lls jag fick e� SMS 'Jag behöver hjälp av en Land Rover' och 
samma dag lyckades jag befria två bilar �ll samt en lastbil ur Kung Bores grepp. Allt med en gammal bri�sk 
trotjänare och en bärgningsstropp, vinschen behövdes inte ens (tur är det väl, man vill ju inte skämma ut sig om 
den plötsligt inte vill som den ska). I e� vips är man bilisternas bästa kompis igen och en gammal skramlande 
Landy är allas hjälte.

Moralen av denna berä�elsen är a� vi alla ska hålla våra fina bilar i ordning och brukbar skick så a� dessa kan 
användas �ll vår glädje och �ll vår medmänniskornas hjälp i nöden. Roll on, Landy!

Cheers

Johannes
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